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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul oferă cunoştinţe privind aspecte importante ale procesului instructiv-educativ: problematica psihologiei
învăţării şi educaţiei, tendinţele generale confirmate în ultimele decenii, la nivel metodologic şi practic, referitoare la
proiectarea, realizarea şi dezvoltarea activităţii de formare – dezvoltare a personalităţii, mecanismele învăţării şi condiţiile în
care se produce învăţarea, tipurile şi formele de învăţare, strategiile eficiente de învăţare, dificultăţile de învăţare. Acest curs
va contribui la formarea abilităţilor de diagnosticare a dificultăţilor şi erorilor în educaţie, dezvoltarea abilităţilor de lansare a
sugestiilor şi strategiilor de natură psihologică privind reeducarea şi autoeducarea, formarea unei atitudini profesioniste faţă de
diverse contexte educaţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Definirea conceptelor de bază ale cursului: învăţare, educaţie, predare, instruire, autoinstruire etc.;
 Interpretarea teoriilor clasice şi moderne ale învăţării, cu aplicaţii în practica educaţională curentă;
 Însuşirea şi analiza mecanismelor învăţării şi a condiţiilor în care se produce învăţarea, motivaţia şi performanţa ei în şcoală,
creativitatea şi stimularea factorilor creativi, grupul şcolar în calitate de mediu psihogen, personalitatea profesorului şi
profilurile posibile, comunicarea şi eficientizarea relaţionării didactice;
 Distingerea mecanismelor şi legităţilor de învăţare eficientă.
 Identificarea modalităţilor prin care şcoala poate să realizeze educaţia pentru succes a subiecţilor educaţionali;
 Determinarea legilor şi principiilor învăţării ce reies din teoriile clasice şi moderne ale învăţării;
 Rezolvarea situaţiilor problematice în instruire prin prisma teoriilor studiate;
 Selectarea/combinarea strategiilor moderne de învăţare;
 Analiza psihologică a activităţilor educaţionale;
 Estimarea principalelor motive de învăţare a subiecţilor educaţionali;
 Elaborarea sugestiilor privind organizarea unei învăţări eficiente şi aplicarea strategiilor educaţionale corespunzătoare;
 Identificarea condiţiilor în care apar dificultăţile de învăţare şi elaborarea strategiilor de depăşire.
Finalităţi de studii
 Să cunoască conceptele de bază ale cursului: învăţare, educaţie, predare, instruire, autoinstruire etc.;
 Să cunoască şi să interpreteze teoriile clasice şi moderne ale învăţării, cu aplicaţii în practica educaţională curentă,
mecanismele învăţării şi a condiţiilor în care se produce învăţarea, motivaţia şi performanţa ei în şcoală, creativitatea
şi stimularea factorilor creativi, grupul şcolar în calitate de mediu psihogen, personalitatea profesorului şi profilurile
posibile, comunicarea şi eficientizarea relaţionării didactice;
 Să identifice modalităţile prin care şcoala poate să realizeze educaţia pentru succes a subiecţilor educaţionali;
 Să determine legile şi principiile învăţării ce reies din teoriile clasice şi moderne ale învăţării;
 Să selecteze strategiile moderne de învăţare;





Să obţină abilităţi de analiză psihologică a activităţilor educaţionale şi să estimeze principalelor motive de învăţare a
subiecţilor educaţionali;
Să recomande sugestii privind organizarea unei învăţări eficiente şi să aplice strategii educaţionale corespunzătoare;
Să identifice condiţiile în care apar dificultăţile de învăţare şi să elaboreze strategii de depăşire.

Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Introducere în psihologie, Psihologia
personalităţii, Psihologia dezvoltării.
Unități de curs
Tema 1. Introducere în psihologia pedagogică
Tema 2. Teoriile clasice a învăţării
Tema3. Teoriile moderne ale învăţării
Tema 4. Activitatea de învăţare: nivel macropsihologic
Tema 5. Motivaţia învăţării ca structură de personalitate ce declanşează actele învăţării
Tema 6. Obiectivele activităţii de învăţare
Tema7. Proiectarea şi realizarea activităţii de învăţare
Tema 8. Factorii activităţii de învăţare
Tema9. Mecanismele învățării
Tema 10. Cunoașterea și învățarea eficientă
Tema11.Psihoigiena și ergonomia învățării
Tema12. Comunicarea educațională
Tema13. Clasa de elevi ca grup școlar
Tema14. Devianța școlară
Tema15. Violenţa în mediul şcolar
Strategii de predare și învățare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza
cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, dialogul euristic, rezolvarea de situaţii problematice, dezbaterea,
simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare, brainstormingul.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, comunicărilor, eseurilor, aprecierea lucrărilor de evaluare pe
parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.

Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore și evaluarea
lucrului individual
40% – Testul final
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